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INTRODUCCIÓ 

Estimades entitats:

Sembla que va ser ahir quan redactàvem la introducció 
del nostre pla de treball. En ella volíem explicar-vos, un 
poc més personalment, el procés que ens havia portat 
a concloure amb les línies i objectius que us presentà-
vem en el document. Dos anys (i uns mesos) després, 
comencem a tancar la nostra etapa en el CVJ, on hem 
portat com a guia aquest Pla de Treball que entre totes 
elaborràrem i aprovàrem, i que a l’inici del nostre mandat 
us presentàvem amb tanta il·lusió i afecte.

Com sabeu, no han estat anys fàcils. Vam iniciar aquest 
camí a la meitat d’una pandèmia mundial, que en molts 
casos ens obligava a paralitzar moltes de les nostres ac-
tivitat, i les paraules “adaptació” i “nova realitat” impregna-
ven tot. Recordeu les reunions online per a l’elaboració del 
Pla de Treball? o la primera assemblea dividits per grups 
bombolla? Malgrat tot això, durant els nostres primers 
mesos vam voler apostar per generar entre totes el Pla 
de Treball, i aprofitar aquestes trobades, moltes vegades 
online, per a escoltar també el que necessitàveu com a 
entitats. Van ser mesos de moltes declaracions en pre-
msa en contra de l’estigmatització de les joves i l’adul-
centrisme, molta negociació amb l’administració perquè 
deixaren a les entitats continuar la seva activitat amb 
grups, moltes reunions perquè es tingués en compte la 
realitat de les persones joves.

Aquest panorama va deixar pas, a poc a poc, al primer 
estiu de la “nova normalitat”. Si bé encara no es va sentir 
normal del tot, vam poder fer la nostra plenària, el Trova-
colo, algunes formacions i, com a guinda, nostre primer 
12-A, Dia Internacional de la Joventut. Segur que ho re-
cordeu perfectament, els 40 graus al sol un matí d’agost 
al pati del claustre del CCCC. Vam voler apostar per visi-
bilitzar i reivindicar mesures en matèria de salut mental. 
Ressaltàrem la transversalitat de la salut mental en tooots 
els àmbits, i traslladàrem propostes concretes a totes les 
conselleries. D’aquesta campanya va sorgir, entre altres 
coses, el paper actiu que el CVJ ha tingut amb el Co-
missionat de Salut Mental en l’elaboració del Pla de Salut 
Mental, les nostres propostes en el Pla Ariadna de fons 
europeus, i moltes altres de les iniciatives que hem pro-
mogut i traslladat. 

A la volta d’estiu, ens vam trobar de nou amb alguns re-
brots, i vam continuar adaptant les nostres activitats a 
aquesta nova situació. Entre elles, el ja famosíssim Par-
lament Valencià Jove, on més de 80 joves ens ajuntàrem 
per a parlar de política institucional i desmitificar allò de la 
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“desafecció política” en joves. Encara que no vam poder tenir el nostre dia gran en Corts, alçàrem la veu i apropàrem 
cercles en l’ADA, demostrant una vegada més que la joventut tenim molt a dir.

Vam tancar l’any 2021 amb molta incidència política, comunicació, consells locals, i un reconeixement a les nostres 
entitats en la I Gal·la del Dia del Voluntariat. Us ho mereixíeu més que mai!

L’any 2022 va començar molt més normal, ja molt allunyat d’aquestes restriccions. Per això, des de la Comissió Per-
manent vam voler centrar-nos molt més en vosaltres, les entitats. Iniciàrem una ronda de reunions amb totes per 
a xerrar sobre la realitat que teníeu i les vostres necessitats, per a veure com podíem ajudar-vos i fer el CVJ més la 
vostra casa. Paral·lelament, per descomptat, continuàrem treballant en els nostres projectes (Joves en Marxa, En-
fortint-nos, JOOC), la nostra meravellosa Borsa de Formació va continuar responent a les vostres necessitats, i els 
CLJ seguien de gom a gom amb el seu itinerari de formació.

Tot aquest treball de “volta a la normalitat” es va començar a cristal·litzar en la AGO, on treballàrem un poc més 
sobre com des de les nostres entitats podem participar en el CVJ. 

Entre tot això, la nostra campanya de “En pla Europa”, en col·laboració amb Presidència de la Generalitat, va trans-
metre els valors europeus que defensem la Joventut.

Després d’això, vam ficar el turbo. Més itinerari de consells locals, formacions, incidència política en mitjans i admi-
nistracions, plenària i celebració de l’orgull amb el nostre bus.

Tancàrem aquesta meitat d’any amb la nostra segona campanya del 12-A Dia Internacional de la Joventut, i última 
com a Comissió Permanent. En ella, animàvem a tota la joventut valenciana a passar “Dels Xarxes a l’Acció”, i va 
culminar amb un dia de diàleg i concert a Gandia.

En tornar d’estiu, vam arrancar, ara de veritat, la nostra recta final. Sobretot, vam treballar en com estructurar un bon 
relleu a l’equip que vindria, i què ens faltava per a finalitzar el nostre Pla de Treball. La primera edició de “Prenem les 
Corts” ens va fer passar millor les ganes de PVJ, i per fi ens llevàrem la espinita de visitar les Corts. La II edició de la 
Gala del Voluntariat i la nostra campanya pel Dia dels Drets Humans, ens va fer tancar l’any en gran.

I amb el grup de relleu, on totes les entitats vau poder participar, per a decidir l’equip que continuarà al capdavant 
del CVJ els pròxims dos anys, començàrem de veritat a tancar la nostra etapa al CVJ.

Informe de Gestió 2021/2023 - Castelló de la Plana - 4 i 5 de març de 2023



5

Després d’aquests dos últims mesos de relleu al nou equip i de tancament del nostre Pla de Treball, us deixem aquí 
l’Informe de Gestió del nostre mandat. En ell us comptem més específicament quines accions hem dut a terme, 
com aquestes s’alineen amb el Pla de Treball que vam consensuar amb vosaltres fa dos anys, i els resultats que 
hem rebut.

No volíem tancar aquesta “breu” introducció sense donar-vos, com vam fer fa dos anys, les gràcies. Gràcies per 
confiar en aquest equip durant aquests anys; per confiar que sabríem entendre i preservar els fins i funcions del 
Consell Valencià de la Joventut, i representar-vos a totes de la millor de les maneres. Gràcies pel suport incondi-
cional que ens heu donat, fins quan ens frustràvem per no aconseguir el que ens havíem marcat. Sentim totes les 
vegades que no hem pogut o sabut respondre a les vostres necessitats i, encara que sabem que totes “somos 
humanas” (com Chenoa), tot el que hem fet durant aquests dos anys ha estat sempre pensant per a defensar 
aquesta “jaqueta” que portàvem com CVJ.

El Consell Valencià de la Joventut és possible gràcies a totes les persones que, des de les nostres entitats, ho 
defensem i creiem en ell. Així que gràcies per creure en l’associacionisme juvenil i en la defensa dels drets de les 
persones joves. I gràcies, sobretot, per donar-nos l’oportunitat de representar tot això durant dos anys.

Per molts més anys de reivindicacions i lluites compartides,

Per molts anys més de participació juvenil.

Una abraçada enorme,

La Comissió Permanent Sortint del Consell Valencià de la Joventut.
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DESENVOLUPAMENT

La Comissió Permanent del Consell Valencià de la Joventut es va presentar a l’Assemblea General Extraordinària 
que va tindre lloc el 12 de desembre de 2020, amb un programa de línies generals que ha de ser desenvolupat i 
treballat amb les entitats membre. 

Organització del Pla de Treball

La candidatura es va presentar amb 4 línies d’actuació i una proposta de línies estratègiques per àrees. Per la qual 
cosa, els objectius generals han d’estar presents en la proposta del Pla de Treball. Aquests objectius poden trans-
formar-se com una línia d’intervenció.

Juntament amb la candidatura es van presentar unes línies d’actuació de general amb les quals partir per a co-
mençar un procés de participació amb les entitats per a crear conjuntament unes línies estratègiques més defi-
nides i marcar-nos uns objectius generals, per a continuar construint conjuntament la manera de complir amb 
aqueixos objectius. Aquests objectius poden transformar-se en línies estratègiques.

 » Fer de la incidència política una ferramenta per a visibilitzar la realitat de la joventut valenciana i per a 
defensar els seus drets.

 » Col·laborar amb l’Administració     i     els     responsables     polítics     per    al desenvolupament de 
polítiques de joventut efectives i garatĨir el seu compliment, així com tindre en compte la perspectiva 
jove en tots els àmbits.

 » Fomentar l’associacionisme i dotar-lo de recursos per a empoderar a les persones joves i facilitar la 
seua participació activa en la societat.

 » Representar a la joventut valenciana en espais de participació i impulsar la creació de nous espais 
participatius.

Aquests objecĨius seran els eixos transversals d’intervenció i els reorganitzarem com a:

LÍNIA 1. Generar i verTebrar una xarxa d’entitats forta i a través de la qual fomentar la participació activa i 
la coordinació en el Consell Valencià de la Joventut, i promoure l’associacionisme com a eina participativa.

LÍNIA 2. Planificar i treballar amb la joventut no associada, per a acostar els valors de l’associacionisme i 
la participació activa i garantir la seva inclusió en espais de participació.

LÍNIA 3. Fer de la incidència política una ferramenta per a visibilitzar la realitat de  la  joventut  valenciana  
i  per  a  defensar  els  seus  drets,  col·laborant  amb l’Administració en la priorització i elaboració de 
polítiques de joventut.

LÍNIA 4. Utilitzar la comunicació com a ferramenta d’incidència i reivindicació de les realitats i els drets 
de les persones joves.
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Blocs de Treball:

Bloc Comunicació Política

Presidència: Cristina Martínez García

Vicepresid. 1: Alexandre Tomás Martínez Incidència i Suport Bloc Territorial

Vicepresid. 2: Irene Peris López
Comunicació Suport Bloc Participació i 
Coordinació Grup ENF

Bloc Territorial i Coordinació Interna

Secretaria: Kevin Rost Cuadra

Bloc Acció Social

Tresoreria: Sonia Gil Sempere

Bloc Participació i Suport ENF

Vocal: Andrea Gigante Melego 

Bloc Socioeconòmica

Vocal: Samuel Calatayud Sempere

Bloc Educació Integral

Vocal: Benjamí Mompó Peruga
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Explicació de l’estructura de l’Informe de gestió: 

L’informe de gestió l’hem estructurat en cinc parts, una primera de revisió en profunditat del pla de treball i de ca-
dascuna de les línies. A més de l’avaluació hem marcat algunes reflexions que van sorgir en la pròpia avaluació i 
que hem considerat important reflectir en aquest informe.

La segona part de la revisió ha anat un passet més en la profunditat de l’anàlisi valorant els objectius que van eixir de 
les pròpies línies del pla de treball que van fer realitat en les pròpies accions. També hem volgut remarcar algunes 
activitats que no hem arribat a executar i els possibles reptes de futur.

La tercera part trobarem un recompte dels espais de participació externs al Consell. Hem volgut seguir amb la tra-
dició i quarta part hem de traslladar l’informe de gestió d’informe de gestió d’això dos anys d’una forma qualitativa 
a una forma quantitativa.

I finalment en la quinta part us presentem la comparativa de la gestió econòmica d’aquests dos anys.

Avaluació general del Pla de Treball: 

LÍNIA 1. 
Generar i vertebrar 
una xarxa d’enti-
tats forta i a través 
de la qual fomen-
tar la participació 
activa i la coordi-
nació en el Consell 
Valencià de la Jo-
ventut, i promoure 
l’associacionisme 
com a eina partici-
pativa.

1.1

Objectiu Fomentar espais de participació formals i informals entre les EE.MM.

Reflexions
Es valora que aquest objectiu s’està aconseguint i que els espais 
existeixen.

1.2

Objectiu
Fomentar espais de participació formals i informals entre les 
EE.MM.

Reflexions

S’entén que s’ha de prioritzar en la resta de l’any.
Cal adaptar-se al ritme de les entitats, donat que tenen uns temps 
que no són acordes al CVJ per la quantitat de recursos.
S’indica que s’ha d’utilitzar el Pla d’Entitats per a generar actuacions 
que ens acosten a les entitats.

1.3

Objectiu
Empoderar a les dones de les EE.MM. perquè participen en els 
espais públics.

Reflexions
Continuar amb el procés del Pla d’Igualtat i acabar-ho abans de l’as-
semblea de canvi.

1.4

Objectiu
Fer més inclusius els espais de participació (accessibilitat, LGTBI+, 
entitats no membre, etc.).

Reflexions
Es considera que s’ha de continuar aquest objectiu realitzant forma-
cions per a fer els espais més inclusius.

1.5 Objectiu Apostar per la territorialitat i la vertebració.

1.6

Objectiu
Incidir i treballar amb l’IVAJ per a promoure el model d’Entitat Juve-
nil (seccions, prestadors...).

Reflexions

Tenim vies en les quals es treballa aquest objectiu tot i que no esti-
guen formalitzades. 
S’ha de continuar fent incidència amb l’IVAJ per a promoure seccions 
juvenils en el teixit associatiu.
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LÍNIA 2.
Planificar i treballar 
amb la joventut no 
associada, per a 
acostar els valors 
de l’associacionis-
me i la participació 
activa i garantir la 
seva inclusió en 
espais de partici-
pació.

2.1 Objectiu Difondre els valor i avantatges de l’associacionisme.

2.2 Objectiu
Educar en la participació, amb una perspectiva de relleu genera-
cional.

2.3

Objectiu
Coinvestigar l’estat de la participació juvenil i buscar fórmules per a 
millorar-la.

Reflexions S’indica que s’ha d’aplicar i utilitzar els resultats de l’estudi. 

2.4

Objectiu
Fomentar la participació en els processos de participació directa 
en les institucions.

Reflexions

Es reflexiona sobre com utilitzar els òrgans de representació. 
S’indica que s’ha de fer seguiment a les persones que estan en òr-
gans de representació. 
S’afegeix que JEM també treballa d’alguna manera aquest objectiu. 

2.5
Objectiu

Garantir la incorporació de la visió jove en les polítiques i vetllar pel 
seu compliment.

Reflexions
S’ha de tornar a controlar i estar pendents de l’EVJ. 
L’any que ve serà de cicle electoral i aquest objectiu serà important.

LÍNIA 3.
Fer de la incidèn-
cia política una 
ferramenta per a 
visibilitzar la reali-
tat de la joventut 
valenciana i per a 
defensar els seus 
drets, col·laborant 
amb l’Administra-
ció en la priorit-
zació i elaboració 
de polítiques de 
joventut.

3.1 Objectiu
Sensibilitzar sobre la realitat de la joventut a l’Administració perquè 
tinguen en compte la perspectiva jove i vetllen pel seu compliment.

3.2 Objectiu Defensar i informar a la joventut sobre els seus drets.

3.3 Objectiu
Concretar les propostes d’incidència política, fonamentalment en 
ocupació, habitatge i salut mental.

3.4 Objectiu
Posar en valor davant de l’Administració Pública la realitat i impor-
tància de l’educació no formal.

3.5 Objectiu
Fer pedagogia amb les tècniques de joventut sobre associacio-
nisme juvenil i consells de la joventut (espais d’encontre i co-
neixença).

3.6
Objectiu

Incidir i donar suport a l’IVAJ per a la formació en participació, as-
sociacionisme i consells de la joventut a regidories i alcaldies.

Reflexions
Es comenta la necessitat de fer més atractiu “Prenem les Corts” per-
què arribe a la gent no associada.

3.7 Objectiu
Fer incidència amb l’IVAJ perquè es faciliten i acompanyen els proces-
sos per a associar-se.
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LÍNIA 4.
Utilitzar la comuni-
cació com a ferra-
menta d’incidèn-
cia i reivindicació 
de les realitats i els 
drets de les per-
sones joves.

4.1 Objectiu
Fer una estratègia comunicativa atractiva per fer arribar a la joventut 
els posicionaments del Consell Valencià de la Joventut.

4.2

Objectiu
Crear canals de comunicació interna amb les entitats perquè la 
comunicació fluïsca de manera bidireccional.

Reflexions
Es remarca la necessitat de vore què està passant amb açò per a 
millorar-ho.

4.3

Objectiu Tenir presència en el panorama mediàtic valencià.

Reflexions
Es comenta que s’hauria d’utilitzar les accions grans per a atraure 
gent.

4.4 Objectiu
Reivindicar i apropar la informació i els recursos públics a l’abast 
de la joventut.

4.5

Objectiu
Fer pedagogia amb les entitats del Consell Valencià de la Joventut 
com un interlocutor vàlid davant les institucions.

Reflexions

Sobre açò s’assenyala que hem de vore de quina manera i metodolo-
gia es pot treballar amb les entitats per a fer campanyes en un sentit 
cooperatiu.
Es considera molt important treballar aquest objectiu, donat que es 
defensa que el CVJ són les seues entitats i que s’ha d’aconseguir que 
senten el CVJ com el seu espai, així que hem de tindre cura d’elles i 
fer l’espai seu. 
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Reflexions generals:

- Es realitza la pregunta de si s’ha aconseguit reequilibrar i centrar-se més en les entitats. 

- Es comenta que hi ha elements que treballen els objectius i les línies, però que són difícilment mesura-
bles, com és el cas del discurs.

- També s’assenyala que alguns projectes són tan grans i activitats que el seu abast va més enllà dels 
objectius principals que assoleix. Per exemple, Joves En Marxa.

- Es fa una valoració positiva respecte a l’assoliment de totes les línies i noméss’assenyalen alguns ob-
jectius concrets que han estat menys treballats.

- En referència a les entitats d’Educació No Formal es reflexiona sobre que la seua participació és prin-
cipalment en qüestions de la seua àrea i que caldria avançar en eixe sentit i deixar-ho preparat per a la 
pròxima Comissió Permanent.

- En relació amb l’anterior paràgraf, es reflexiona sobre “Prenem les Corts” apuntat al fet que caldria ven-
dre’l millor per a incrementar la participació de la gent no associada i que no està en entitats de caràcter 
polític. A més, es comenta que hauria d’apropar-se a les entitats d’Educació No formal.

- Es reflexiona sobre com pot encaixar el model d’EEJJ amb la realitat de l’associacionisme valencià, 
sobretot, pensant en com estan estructurades algunes organitzacions molt arrelades al territori, com les 
bandes de música.

- Tindre en compte que en els pròxims mesos està el procés de relleu del qual s’ha de tindre cura.

- Es valora que el Pla d’Entitats ha de ser continu.
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LA GESTIÓ PER BLOCS

3.1. BLOC COMUNICACIÓ POLÍTICA

La comunicació política ha sorgit en la nostra societat com una ferramenta fonamental per a influir en l’agenda pú-
blica. És un procés interactiu en què es construeix un relat que mobilitza els diferents agents socials o polítics. En 
el cas del Consell Valencià de la Joventut la informació es difon i influeix en la política i en l’intercanvi de missatges 
entre els polítics i polítiques de la Generalitat Valenciana, mitjans de comunicació del nostre àmbit territorial i la so-
cietat valenciana, posant el focus en les persones joves.

Les tècniques i estratègies que desenvolupem des d’Incidència Política utilitzant aquesta eina permeten crear, do-
nar forma i distribuir missatges que puguen influir en el procés polític, tant als i les líders polítics com les diverses 
professionals de la política.

Una de les tasques fonamentals per al Consell Valencià de la Joventut és fer d’interlocutores entre l’administració 
valenciana i la joventut i aquesta és una de les eines que utilitzem per dur-ho a terme. Ja que, com marca la Llei de 
Polítiques Integrals de Joventut, som el màxim òrgan de representació de les organitzacions de la joventut valencia-
na i l’interlocutor vàlid amb la Generalitat i les institucions públiques i privades en matèria de joventut.

A més, a més, estem pendents diariament de l’actualitat mediàtica i legislativa per garantir els drets de la joventut 
valenciana i defensar-los. Pel que fa a les lleis, les supervisem, generem propostes i les presentem als i les res-
ponsables polítiques. Respecte dels mitjans de comunicació treballem per augmentar exponencialment el nostre 
impacte a través de col·laboracions en entrevistes i altres intervencions en ràdio, televisió o premsa. De la mateixa 
manera, tenim una presència constant en les diferents xarxes socials amb l’objectiu de generar discurs sobre els 
problemes i preocupacions del col·lectiu jove, així com traslladar els nostres missatges a les persones joves valen-
cianes.

El propòsit final és promoure una comunicació i unes estratègies d’incidència política que aconseguisca els objec-
tius del Consell Valencià de la Joventut.

3.1.1 Objectius assolits 

 » Fer de la incidència política una ferramenta per a visibilitzar la realitat de la joventut valenciana i per a 
defensar els seus drets, col·laborant amb l’Administració en la priorització i elaboració de polítiques de 
joventut. 

 » Utilitzar la comunicació com a ferramenta d’incidència i reivindicació de les realitats i els drets de les 
persones joves. 

 » Sensibilitzar sobre la realitat de la joventut a l’Administració perquè tinguen en compte la perspectiva 
jove i vetllen pel seu compliment.

 » Defensar i informar a la joventut sobre els seus drets.

 » Posar en valor davant de l’Administració Pública la realitat i importància de l’educació no formal. 

 » Fer incidència amb l’IVAJ perquè es faciliten i acompanyen els processos per a associar-se. 

 » Fer una estratègia comunicativa atractiva per fer arribar a la joventut els posicionaments del Consell 
Valencià de la Joventut.
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 » Crear canals de comunicació interna amb les entitats perquè la comunicació fluïsca de manera bidi-
reccional.

 » Tenir presència en el panorama mediàtic valencià.

 » Reivindicar i apropar la informació i els recursos públics a l’abast de la joventut. 

Accions realitzades:

 » Acció 1: Incidència política en pressupostos GVA 2021-2022.

 » Acció 2: Campanyes de sensibilització: dia internacional de la Joventut, diàleg pel Dia d’Europa organit-
zat per la DG de Fons Europeus, campanya per a reivindicar el paper actiu de la joventut en el futur de 
la Unió Europea #ViuEnPlaEuropa, premis Tresdeu, participació campanya Any Europeu de la joventut 
amb Presidència de la GVA, dia Internacional per a la Prevenció del Suïcidi: les conseqüències socioe-
conòmiques estan presents en la joventut i amb això un augment alarmant de suïcidis en persones 
joves. 

 » Acció 3: Incidència política al debat de política general 2021-2022.

 » Acció 4: Assistència als òrgans i espais participació compartits amb l’Administració Pública: Consell 
Rector.

 » Acció 5: Reunions amb les diferents conselleries, vicepresidències i presidència del govern valencià, 
així com en diferents grups parlamentaris pel tractament de propostes als textos legislatius i propostes 
sobre polítiques públiques (Projecte del Reglament Forestal de la CV), reunió en el Grup Parlamentari 
Podem per fer incidència en la Llei de Salut Mental valenciana, reunió amb el Grup Parlamentari C’s per 
tractar les reivindicacions d’ambdues parts i treballar-les des de Corts Valencianes, reunions de segui-
ment PLA ARIADNA.

 » Acció 6: Intervenció en ràdio i televisió: Participació en Bona Vesprada, participació de Cristina Martínez 
com a tertuliana en el programa Bona Vesprada d’À Punt Televisió, Twicht Irresponsables, un progra-
ma on conversem a amb diferents personalitat de la política valenciana. En aquest cas, parlem sobre 
l’accés a l’habitatge, un dels grans problemes de la joventut (amb Rubén Dalmau, anterior Conseller 
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica .

 » Acció 7: Entrevista juntament amb la directora general de Promoció Institucional, Fernanda Escribano 
per a la Cadena ser, per parlar sobre la Campanya #ViuEnPlaEuropa.

 » Acció 8: Reunió amb el Comissionat de Salut Mental, Rafael Tabarés, per a conéixer l’estat del seu 
treball i poder incorporar la visió jove en les propostes finals.

 » Acció 9: Presentació estudi sobre l’estat de la salut mental de la joventut valenciana.

 » Acció 10: Participació en inFòrum 2021 i en el Congrés de Joventut 2022, tant en la mesa inaugural a 
nivell polític com en els espais de treball com a equip tècnic.

 » Acció 11: Confecció d’un pla de comunicació 2022.

 » Acció 12: Seguiment i avaluació de la EVJ (Estrategia Valenciana de Joventut)
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3.1.2 Accions planificades no realitzades

 » Presentació Observatori d’Emancipació.

 » Intervenció en Corts per a parlar de la situació de la joventut.

 » Implementar el Pla de comunicació per als pròxims anys.

 » Campanya eleccions autonòmiques 2023

3.1.3 Reptes de futur

Crear canals de comunicació interna amb les entitats perquè la comunicació fluïsca de manera bidireccional.
Fer pedagogia amb les tècniques de joventut sobre associacionisme juvenil i consells de la joventut (espais d’en-
contre i coneixença). 

Incidir i donar suport a l’IVAJ per a la formació en participació, associacionisme i consells de la joventut a regidories 
i alcaldies.
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3.2. BLOC SOCIOECONÓMICA  

Reivindicar i defensar els drets de la joventut és fonamental per a garantir una vida digna per a les persones joves. 
Un fet que repercuteix directament en la societat a través del sosteniment del sistema de pensions, les taxes de na-
talitat, entre altres. Ara bé, per a assolir una vida digna cal tindre accés a un habitatge digne, sense haver de destinar 
gran part del nostre salari al pagament del lloguer o sense veure’ns obligades. A més, és molt importar aconseguir 
un salari digne per a aconseguir emancipar-nos. Si volem desenvolupar el nostre projecte de vida calen polítiques 
que ens acompanyen en aquest creixement personal.

Des d’aquest bloc fem seguiment de totes les qüestions que afecten l’emancipació juvenil; habitatge, ocupació i 
salut mental, tenint en compte altres aspectes com educació formal i no formal, la mobilitat o l’oci. El nostre objec-
tiu és posar solucions a les barreres socioeconòmiques que ens impedeixen fer efectiu el nostre dret a emanci-
par-nos dignament.

3.2.1.1 Objectius assolits 

 » Sensibilitzar sobre la realitat de la joventut a l’Administració perquè tinguen en compte la perspectiva 
jove i vetllen pel seu compliment.

 » Defensar i informar a la joventut sobre els seus drets.

 » Concretar les propostes d’incidència política, fonamentalment en ocupació, habitatge i salut mental.

 » Reivindicar i apropar la informació i els recursos públics a l’abast de la joventut. 

 » Fer pedagogia amb les entitats del Consell Valencià de la Joventut com un interlocutor vàlid davant les 
institucions. 

Accions realitzades:

 » Acció 1: Campanyes sensibilització: dia internacional del treball i dia internacional de la seguretat i la 
salut en el treball, campanya de ‘Mentalment gelades’, un projecte per reivindicar la importància del 
benestar i la salut mental entre la joventut i la necessitat d’una acció conjunta de les diferents Adminis-
tracions públiques

 » Acció 2: Avaluació i redacció de propostes per a l’Avalem joves.

 » Acció 3: Incidència política: a la Mesa habitatge jove, reunions amb el Secretari autonòmic d’Ocupa-
ció i Director general de LABORA - Servei Valencià d’Ocupació i Formació, reunions amb el Conseller 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, reunions amb 
el grup de treball sobre habitat sostenible.

 » Acció 4: Estudi sociològic sobre l’estat de la salut mental en les persones joves valencianes. 

 » Acció 5: Presentacions dels informes de Observatori d’Emancipació del Consejo de la Juventud de 
España.

 » Acció 6: Difusió a les ajudes i subvencions públiques en matèria d’habitatge: a la compra d’habitatges 
per a persones joves 2022 en municipis xicotets o en risc de despoblament, Bo Lloguer jove, entre 
altres.

 » Acció 7 Signatura del conveni amb l’EAPN per la defensa dels drets de la joventut en risc d’exclusió 
social i participació en xerrades amb l’entitat

 » Acció 8: Incidència en la situació d’accés a l’habitatge i difusió de les ajudes i noves oportunitats. 
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 » Acció 9: Reunions amb el grup de treball del bloc.

 » Acció 10: Participació en el I encontre d’habitatge d’emancipació juvenil.

 » Acció 11: campanyes en xarxes social per reivindicar l’accés a l’habitatge:  “l’escape room del que no 
podràs eixir”, seguiment de les dades d’ocupació juvenil. 

 » Acció 12: Intervencions en mitjans de comunicació: entrevista a la SER per a parlar d’habitatge i preus 
del lloguer, entrevista al Información sobre emancipació.

3.2.1.2 Accions planificades no realitzades

 » Mesa habitatge 2023.

3.2.1.3 Reptes de futur

 » Guia d’habitatge jove.
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La precarietat laboral que patim les persones joves 
provoca inseguretat, inestabilitat i incertesa. Així mateix, la 
desocupació juvenil s'ha convertit en un problema crònic 
i l'emancipació registra una tendència negativa constant. 

La joventut valenciana, de forma general, abans d'entrar al 
mercat laboral hem de realitzar necessàriament una sèrie 
de pràctiques formatives. Tot i que es plantegen des 
d'un punt de vista pedagògic, en moltes ocasions, 
fomenten un model de feina precària.

Enfront d’això, cal fixar unes condicions mínimes que 
asseguren la protecció de l'alumnat en pràctiques:

Una gratificació mínima per a l'estudiant i accés, si 
es disposa, al restaurant de l'empresa, als xecs 
menjada  i al pagament de transports quan aquests 
drets existisquen per als treballadors.

Dret a descans o vacances, a més es reconeixerà el 
dret d'accés a activitats socials i culturals de 
l'empresa per part dels estudiants en els mateixos 
termes que els treballadors.

Protecció enfront de vulneracions dels seus drets i 
llibertats, així com enfront de l'assetjament sexual i 
moral.

Posem el focus en els problemes de la joventut per 
construir un mercat de treball de qualitat des de la base. 
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3.3. BLOC DE TERRITORIAL 

El Bloc de Territorial del CVJ s’encarrega de dinamitzar i vertebrar la participació juvenil en l’àmbit local a través dels 
Consells Locals de Joventut, realitzant una tasca diària de suport, assessorament, seguiment i facilitació per a do-
tar-los de ferramentes i formació per al desenvolupament dels seus fins i funcions. En aquest sentit, les persones 
encarregades del bloc tant a nivell tècnic com polític han de garantir un contacte continu amb els 15 CLJ per tal 
d’assegurar una relació constant i propera que millore el treball en xarxa, així com realitzar reunions o grups de 
treball per a analitzar les seues necessitats i poder focalitzar les accions del bloc en eixes necessitats concretes.

A més, s’ha consolidat un “Itinerari Formatiu” específic per a CLJ format per 3 encontres annuals que busquen aten-
dre aquestes necessitats, dotar-los de recursos formatius i millorar les relacions entre les membres dels diferents 
CLJ.

Més enllà del suport als CLJ, el Bloc de Territorial ha de vetllar per la vertebració i la promoció de la participació ju-
venil arreu de tot territori valencià, així com tractar de garantitzar la presència i la igualtat d’oportunitats i accés a la 
participació de tota persona jove ja siga resident de la província de València, la d’Alacant o la de Castelló. És el que 
coneixem per “Territorialitat”. El treball i el contacte amb les administracions públiques d’àmbit local és fonamental 
per a acomplir aquest objectiu, per això, el Bloc ha de formar, assessorar i acompanyar als ajuntaments i manco-
munitats del territori amb l’objectiu de generar processos de participació i fomentar associacionisme.

Des del Consell Valencià de la Joventut apostem per l’articulació del moviment associatiu juvenil valencià en tots els 
nivells. És per aquest motiu que defensem el model dels Consells Locals i Territorials de joventut que arreplega la 
Llei 15/2017, de polítiques integrals de joventut.

3.3.1. Objectius assolits :

 » Fomentar espais de participació formals i informals entre les EE.MM.

 » Analitzar les necessitats per a millorar la participació de les EE.MM.

 » Apostar per la territorialitat i la vertebració.

 » Incidir i treballar amb l’IVAJ per a promoure el model d’Entitat Juvenil (seccions, prestadors...).

 » Difondre els valor i avantatges de l’associacionisme.

 » Educar en la participació, amb una perspectiva de relleu generacional.

 » Garantir la incorporació de la visió jove en les polítiques i vetllar pel seu compliment.

 » Sensibilitzar sobre la realitat de la joventut a l’Administració perquè tinguen en compte la perspectiva 
jove i vetllen pel seu compliment.

 » Fer pedagogia amb les tècniques de joventut sobre associacionisme juvenil i consells de la joventut 
(espais d’encontre i coneixença).

 » Incidir i donar suport a l’IVAJ per a la formació en participació, associacionisme i consells de la joventut 
a regidories i alcaldies.

 » Crear canals de comunicació interna amb les entitats perquè la comunicació fluïsca de manera bidi-
reccional.

 » Fer pedagogia amb les entitats del Consell Valencià de la Joventut com un interlocutor vàlid davant les 
institucions.
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Accions realitzades:

 » Acció 1: Suport tècnic i polític als CLJ (assessorament, planificació, revisió convenis, resolució de dub-
tes, gestió burocràtica, mediació de conflictes, redacció de projectes i subvencions, anàlisis de neces-
sitats, etc).

 » Acció 2: Itinerari Formatiu específic per a CLJ format per 3 trobades anuals que s’han realitzat des del 
2019 fins l’actualitat, basat en les seues necessitats. Inclou el TROVACOLO, la “Trobada Valenciana de 
Consells Locals de Joventut”.

 » Acció 3: Assessorament, formació i incidència a Ajuntaments (tècniques de joventut i regidores) sobre 
associacionisme, participació, treball amb joventut, relació amb els CLJ, etc.

 » Acció 4: Participació en actes i activitats organitzades pels Consells Locals de Joventut (assemblees, 
fires d’associacions, xerrades, etc)..

 » Acció 5: Negociació i incidència amb l’IVAJ per a la gestió dels convenis entre l’IVAJ i els CLJ.

 » Acció 6: Formulació i execució del Projecte Europeu per a CLJ “Jóvenes Glocales” sobre incidència i 
comunicació política.

 » Acció 7: Formacions i facilitacions a la carta per a CLJ per part de la BdF (elaborar pla de treball, gestió 
d’equips, dinamització de trobades d’entitats, Opina Jove, etc.).

 » Acció 8: Seguiment i aportació de propostes i esmenes al Decret de Joventut.

 » Acció 9: Adaptació de campanyes del CVJ a la realitat dels Consells Locals (1M, Orgull LGTBIQ+)..

 » Acció 10: Grups de treball, Espais de, reflexió, treball conjunt i redacció de propostes amb CLJ.

 » Acció 11: Publicació a xarxes socials sobre el procés de creació d’un CLJ.

 » Acció 12: Realització d’Opina Joves en diferents municipis.

 » Acció 13: Participació en projectes europeus Erasmus+ KA1 i KA2 com: “VotEU19”, “High Quality for 
Youth Centers” o “INFOPeers”.

 » Acció 14: Reunions presencials amb tots els CLJ per a elaborar el “Pla d’Entitats del CVJ”.

 » Acció 15: Reunions i contactes amb Regidories de Joventut i Entitats Juvenils per a propiciar la creació 
de CLJ (Sant Vicent del Raspeig, Alcoi, Algemesí i Riba Roja de Túria).

3.3.2 Accions planificades no realitzades

 » Campanya de Promoció i Visibilització dels CLJ - Conjunta amb l’IVAJ (està en procés).

 » Finalització del Pla d’EEMM del CVJ.

 » Treballar amb l’IVAJ per a promoure el model d’Entitat Juvenil (seccions, prestadors...).
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3.3.3 Reptes de futur:

 » Desenvolupar una estratègia de creació de nous CLJ en localitats amb realitat associativa favorable. 
Fent un mapeig de l’associacionisme juvenil al territori amb l’ajuda de les entitats membre del CVJ.

 » Dur a terme la Campanya de Promoció i Visibilització dels CLJ - Conjunta amb l’IVAJ.

 » Potenciar el treball en xarxa entre els CLJ i els grups de Joves en Marxa.

 » Reformular l’Itinerari Formatiu per a que s’ajuste al màxim a la realitat canviant dels CLJ i facilitar la seua 
participació a les trobades.

 » Potenciar el suport als actuals CLJ i garantir el seu bon funcionament i l’adequada aplicació de la Llei 
de Joventut pel que fa als seus fins i funcions.

 » Promoure la creació de Consells Territorials de Joventut.

 » Reprendre el Pla d’EEMM com a ferramenta de detecció de necessitats i formulació de línies de treball 
del CVJ.
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3.4. ACCIÓ SOCIAL 

El Bloc d’Acció Social surt de la necessitat de tindre una mirada interseccional. Entenem que la joventut no és ho-
mogènia, sinó que és diversa i que hi ha diferències entre el jovent i, per tant, hem de recollir i escoltar la veu de tota 
eixa heterogeneïtat, de les seues necessitats i inquietuds. És per això que aquest bloc es divideix en diferents àrees 
que atenen a aquesta diversitat i, d’aquesta manera, fem que es treballen en aquests diferents àmbits socials d’una 
manera més específica, però, sense perdre la coordinació i relació entre elles.

Les diferents àrees emmarcades en aquest bloc són: feminismes, diversitat, inclusió social i medi ambient. Encara 
que es poden treballar més aspectes que afecten a la joventut es van triar aquests àmbits atenent a la realitat de 
la joventut i les seues motivacions i necessitats.

3.4.1 Objectius assolits.

 » Fer més inclusius els espais de participació (accessibilitat, LGTBI+, entitats no membre, etc.).

 » Empoderar a les dones de les EE.MM. perquè participen en els espais públics.

 » Defensar i informar a la joventut sobre els seus drets.

 » Fomentar espais de participació formals i informals entre les EE.MM.

 » Analitzar les necessitats per a millorar la participació de les EE.MM.

 » Difondre els valor i avantatges de l’associacionisme.

 » Garantir la incorporació de la visió jove en les polítiques i vetllar pel seu compliment.

 » Sensibilitzar sobre la realitat de la joventut a l’Administració perquè tinguen en compte la perspectiva 
jove i vetllen pel seu compliment.

 » Posar en valor davant de l’Administració Pública la realitat i importància de l’educació no formal.

 » Fer una estratègia comunicativa atractiva per fer arribar a la joventut els posicionaments del Consell 
Valencià de la Joventut.

 » Crear canals de comunicació interna amb les entitats perquè la comunicació fluïsca de manera bidi-
reccional.

 » Tenir presència en el panorama mediàtic valencià.

 » Reivindicar i apropar la informació i els recursos públics a l’abast de la joventut.

3.4.1. FEMINISMES

Dins del bloc d’Acció Social, l’àrea de Feminismes s’encarrega de fomentar l’apoderament de les dones de les en-
titats membre, per a què participen en els espais públics i en tots els espais de participació. L’objectiu principal és 
treballar amb perspectiva de gènere i visibilitzar aquelles dinàmiques o situacions on reproduïm patrons sexistes 
de la societat patriarcal en la qual vivim. La corresponsabilitat i les cures són l’eix principal de les nostres accions 
per fomentar així un espai segur en el que desenvolupar-nos i empoderar-nos per ser referents per a altres dones, 
ocupant i prenent partit als espais de decisió.
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3.4.1.1 Objectius assolits 

 » Empoderar a les dones de les EE.MM. perquè participen en els espais públics.

 » Fomentar espais de participació formals i informals entre les EE.MM.

 » Analitzar les necessitats per a millorar la participació de les EE.MM.

 » Defensar i informar a la joventut sobre els seus drets.

 » Fer una estratègia comunicativa atractiva per fer arribar a la joventut els posicionaments del Consell 
Valencià de la Joventut.

 » Crear canals de comunicació interna amb les entitats perquè la comunicació fluïsca de manera bidi-
reccional.

Accions realitzades

 » Acció 1: per al 8M de 2021 es va fer una taula rodona amb dones de les entitats: “Cuidar-nos per fer 
camí” que ser retransmetre en directe en la plataforma Twitch junt amb un concert d’una cantautora 
jove. En l’any 2022 ens vàrem adherir i participar en la manifestació amb el Consell de la Joventut de 
València.

 » Acció 2: Impuls de la Xarxa de Dones. Es va crear un  grup de WhatsApp, vàrem fer la I Trobada de la 
Xarxa de Dones (2022) i vam col·laborar en accions per a dies específics. 

 » Acció 3: Renovació de la Comissió del Pla d’Igualtat en 2021 i 2023, any en el qual s’ha elaborat l’in-
forme sobre el Pla d’Igualtat. Implementació de la mesura respecte al comptatge d’intervenció segons 
gèneres en minuts en Reunions Plenàries d’Entitats Membre i Assemblees Generals del CVJ.

 » Acció 4: Participació en el Pacte Valencià Contra la Violència Masclista i de Gènere. Elaboració del 
informe i avaluació de les accions coordinades pel Consell Valencià de la Joventut del Pacte Valencià 
Contra la Violència de Gènere i Masclista (2021 i 2022). 

 » Acció 5: El 25N de 2021 es va fer una campanya amb un cartell i unes polseres que es repartiren en la 
manifestació i en 2022 una campanya en xarxes socials junt amb la Xarxa de Dones.

 » Acció 6: Participació en la constitució del Consell Valencià de les Dones i intervenir mitjançant una 
vocalia.

 » Acció 7: Col·laboració en el procés participatiu de consulta prèvia per a la Llei Valenciana d’Igualtat. 

 » Acció 8: Denunciar a xarxes els atacs masclistes que es notifiquen pels mitjans de comunicació

3.4.1.2 Accions planificades no realitzades

 » Informe a la Delegació de Govern de València. 

3.4.1.3 Reptes de futur

 » Continuar treballant en l’objectiu d’empoderar a les dones de les EE.MM. perquè participen en els es-
pais públics. 

 » Continuar treballant en el Pla d’Igualtat.

 » Mantenir la Xarxa de Dones i fer accions conjuntes.
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 » Realitzar un informe anual de mesures coordinades pel CVJ per al seguiment del Pacte Valencià contra 
la Violència de Gènere i Masclista. És una obligació adquirida pel CVJ respecte al PVVGM. Té assigna-
des dues línies d’actuació com a agent coordinador i són sobre les que ha d’informar.

 » Organitzar campanyes per a dies com el 8M o el 25N per a defensar els drets de les dones.

 » Continuar amb les denúncies a xarxes dels atacs masclistes que es notifiquen pels mitjans de comu-
nicació

 » Fer incidència en l’administració i en el panorama mediàtic per a la implementació de noves metodolo-
gies i ferramentes per a la prevenció de les violències contra les dones.

 » Incidir en l’administració perquè es disposen de mecanismes de suport a les dones que han patit 
violències masclistes

 » Fer seguiment als organismes en els quals tenim representació:

Consell Valencià de les Dones.

Comissió de Seguiment del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista.

3.4.2. DIVERSITAT  

Des de Diversitat es pretén continuar visibilitzant l’existència i riquesa que aporta la diversitat entre la joventut. Encara 
que, d’entrada, siga un discurs assumit per gran part de la societat, encara es produeixen discriminacions i agres-
sions cap al col·lectiu LGTB i per això és necessari reivindicar-la per tal d’aconseguir una joventut diversa, crítica i 
organitzada contra qualsevol tipus de discriminació.
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3.4.2.1 Objectius assolits 

 » Fer més inclusius els espais de participació (accessibilitat, LGTBI+, entitats no membre, etc.).

 » Analitzar les necessitats per a millorar la participació de les EE.MM.

 » Defensar i informar a la joventut sobre els seus drets.

 » Reivindicar i apropar la informació i els recursos públics a l’abast de la joventut.

 » Fer una estratègia comunicativa atractiva per fer arribar a la joventut els posicionaments del Consell 
Valencià de la Joventut.

Accions realitzades: 

 » Acció 1: creació del Grup de Treball de Diversitat.

 » Acció 2: acte i campanya de l’Orgull proposat des del GdT de Diversitat “Enfortint-nos des de la diver-
sitat”.

 » Acció 3: participació en la manifestació de l’Orgull de 2021

 » Acció 4: Preparar conjuntament amb el GdT de Diversitat la campanya del 14F pel dia Europeu de la 
Salut Sexual. 

 » Acció 5: campanya pel dia de l’Orgull 2022.

 » Acció 6: participació en la manifestació de l’Orgull 2022.

 » Acció 7: seguiment i contacte amb Lambda.

 » Acció 8: campanya pel dia dels Drets Humans 2022.

3.4.2.2Accions planificades no realitzades

 » Renovació del conveni amb Lambda.

3.4.2.3 Reptes de futur

 » Continuar les relacions amb Lambda per a col·laborar i signar el conveni. 

 » Reactivar el Grup de Treball de Diversitat.

 » Fer seguiment als organismes en els quals tenim representació:

 » Observatori d’Igualtat de Tracte.
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3.4.3. INCLUSIÓ SOCIAL 

Dins del bloc d’Acció Social, l’àrea d’Inclusió Social s’encarrega de treballar per a facilitar la participació de diferents 
col·lectius que socialment pateixen discriminació, amb la finalitat de fer més inclusius els espais de participació a 
aquests grups. Així mateix, s’ha treballat diferents àmbits com migració (Aquarius, amb qui es tenia un conveni de 
col·laboració en el marc de Joves En Marxa, Diversitat Funcional, on es té un conveni de col·laboració amb Jovesord 
CV, el qual implica que s’ha de facilitar la participació de les persones sordes en les activitats del CVJ i recursos, on 
es té un conveni de col·laboració amb EAPN- CV). 

3.4.3.1 Objectius assolits:

 » Fer més inclusius els espais de participació (accessibilitat, LGTBI+, entitats no membre, etc.).

 » Defensar i informar a la joventut sobre els seus drets.

Accions realitzades: 

 » Acció 1: Grup de Treball d’Acció social sobre joves migrants. 

 » Acció 2: Projecte de Joves en Marxa (JEM): manteniment dels grups de 2020, creació de nous grups, 

sensibilització i col·laboració amb Lambda i Aquarius. 

 » Acció 3: Nou conveni amb “Asociación Aquarius Supervivientes 2019”.

 » Acció 4: Col·laboració en el dia mundial de les persones refugiades (20J).

 » Acció 5: Renovació del conveni de col·laboració amb Jovesord. 

 » Acció 6: Col·laboració en el dia nacional de les llengües de signes espanyoles (14J).

 » Acció 7: Participació en l’informe d’EAPN-CV. 

 » Acció 8: Grup de Treball d’Interseccionalitat. 

 » Acció 9: Participació en les jornades per la justícia ambiental i social organitzades per la Coordinadora 

Valenciana d’ONGD. 

 » Acció 10: Reunió amb Amnistia Internacional per a conèixer els projectes juvenils i estudiar possibles 

col·laboracions. 

 » Acció 11: Col·laboració com a partners en el projecte europeu “Play Against Hate”. 

 » Acció 12: Avaluació i reedició del projecte Joves En Marxa (JEM). 

3.4.3.2 Accions planificades no realitzades

 » Col·laboració amb Amnistia Internacional. 
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3.2.3.3 Reptes de futur

 » Estan lligats als reptes de futur com a bloc, donat que és contingent al principal repte que és la recon-
figuració del propi bloc. 

 » Execució i avaluació de Joves En Marxa. 

 » Enfortir la relació amb les entitats amb conveni (Jovesord i EAPN-CV) i realitzar campanyes en un sentit 
cooperatiu.

 » Incidir i treballar amb l’IVAJ per a promoure el model d’Entitat Juvenil (seccions, prestadors...).

 » Organitzar accions per al Dia dels Drets Humans. 

3.4.4. MEDI AMBIENT 

En el Consell Valencià de la Joventut entenem la defensa del medi ambient com la corresponsabilitat compartida 
entre diferents agents socials. L’àrea de medi ambient té l’objectiu de visibilitzar totes aquelles accions que fem la 
gent jove, concienciant de la necessitat de canviar les nostres pràctiques cap a un consum més sostenible i res-
ponsable.

Les entitats d’educació no formal mitjançant l’educació amb valors i l’educació ambiental construeixen un teixit as-
sociatiu compromès amb el mon que els rodeja, educant en participació per sensibilitzar i conscienciar en l’impacte 
que tenen les nostres accions per al medi. Facilitem espais i acompanyem a aquelles entitats i moviments sorgits 
per a reivindicar un canvi en la nostra manera de relacionar-nos i de entendre les ciutats cap a noves estructures. 
És important posar en valor els recursos naturals que tenim al nostre abast, però no només per gaudir-los i aprofi-
tar-nos, si no per a aprendre del seu valor educatiu. Aprendre a cuidar-los i a gestionar-los d’una manera coherent 
i sostenible. La nostra tasca és estimar la natura, i ensenyar a estimar-la.

3.4.4.1 Objectius assolits 

 » Fomentar espais de participació formals i informals entre les EE.MM.

 » Analitzar les necessitats per a millorar la participació de les EE.MM.

 » Fer més inclusius els espais de participació (accessibilitat, LGTBI+, entitats no membre, etc).

 » Difondre els valor i avantatges de l’associacionisme.

 » Garantir la incorporació de la visió jove en les polítiques i vetllar pel seu compliment.

 » Posar en valor davant de l’Administració Pública la realitat i importància de l’educació no formal.

 » Crear canals de comunicació interna amb les entitats perquè la comunicació fluïsca de manera bidi-
reccional.

 » Reivindicar i apropar la informació i els recursos públics a l’abast de la joventut.
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Accions realitzades:

 » Acció 1: Dia de la Lluita contra el Canvi Climà-

tic 2021: El futur que ens espera. En col·labo-

ració amb Fridays For Future.

 » Acció 2: Jornada de reflexió i debat: davant el 

repte climàtic: moviments socials i educació 

ambiental.

 » Acció 3: Reactivació del treball del web mes-

queacampar.org.

 » Acció 4: Campanya pel dia del medi ambient.

 » Acció 5: Reunions amb el Centre d’Educació 

Ambiental (CEACV) per a la preparació junt 

amb Fridays For Future de les VI Jornades 
d’Educació Ambiental.

 » Acció 6: Assistència a la trobada d’entitats 

per la justícia mediambiental i social.

 » Acció 7: Participació a les Jornades d’educa-

ció ambiental de la Comunitat Valenciana. 
  

3.4.4.2 Accions planificades no realitzades

 » Conveni Conselleria d’Agricultura 2022

3.4.4.3 Reptes de futur

 » Seguir renovant el conveni amb la Conselleria d’Agricultura.

 » Seguir amb el projecte Més que Acampar afegint educació ambiental.

 » Col·laborar amb Fridays For Future en la reivindicació de mesures contra l’emergència climàtica.

 » Treballar per mantenir una relació més estreta amb les nostres entitats i el CEACV.
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3.5. FORMACIÓ 

El bloc de formació és l’encarregat de fer seguiment a les diferents accions formatives que du endavant el CVJ 
i també a l’equip de voluntàries que conforma la Borsa de Formació (BdF), siguent així el punt de contacte entre 
aquesta i la Comissió Permanent (CP). 

En quant a les accions formatives, existeixen de 3 tipus:

Formacions Internes (FIN): són aquelles accions formatives que naixen per necessitat pròpia del CVJ, ja 
siga per part de l’Equip Tècnic (ET), de la CP o propiament de la BdF. També entren en aquesta tipologia 
les accions formatives de projectes propis del CVJ, com poden ser les del Parlament Valencià Jove, les del 
projecte Enfortint-nos, etc…

Formacions a la Carta (FAC): són les accions formatives que ens sol·liciten les entitats u altres organis-
mes i que responen a necessitats que elles han detectat dins de la seua organització.

Pla Anual de Formació (PAF): són les formacions que oferta el CVJ a la població jove en general, sobre 
tot amb la intenció d’arribar a la joventut no associada. Les temàtiques i continguts d’aquestes formacions 
les marquem des del CVJ fent anàlisi de les necessitats de la població jove.

La BdF actualment està formada per 22 voluntàries, de les quals no totes estan actives. Són persones en expe-
riència associativa a les entitats membre del CVJ o altres, que amb la seua formació i experiència vital tenen certs 
coneixements que aprofiten per a generar les formacions.
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La manera de treballar sempre és des de l’educació no formal i l’animació sociocultural, com a base per a generar 
un coneixement el més horitzontal possible, fent partícips del seu propi aprenentatge a les joves que venen a les 
formacions. Els equips de formadores normalment estan formats per parelles, tenint en compte els coneixements i 
experiències de les dos formadores i que existeixi un equilibri de gènere. Però, des de l’any passat estem treballant 
per equips de més persones en certs projectes, generant itineraris amb la intenció de donar una continuïtat i sentit 
únic a l’acció formativa. Són els casos dels itineraris de Joves En Marxa, Consells Locals, Enfortint-nos i el Parlament 
Valencià Jove. Els equips s’encarreguen de planificar el contingut i les sessions però no totes s’encarreguen de les 
accions, que se solen repartir entre l’equip. 

L’organització interna de la BdF consta de reunions mensuals de seguiment, on es fa un repàs de les accions for-
matives obertes i es fa una posada en comú de l’estat de l’equip. També, a l’any se fan tres trobades, una a principi 
d’any per a incorporar gent nova a l’equip, una en estiu més lúdica i formativa en la que també fem avaluació con-
tínua i l’última a final d’any per a fer avaluació i planificar el proper any.

3.5.1 Objectius assolits

 » Fomentar espais de participació formals i informals entre les EE.MM.

 » Apostar per la territorialitat i la vertebració.

 » Difondre els valors i avantatges de l’associacionisme.

 » Educar en la participació, amb una perspectiva de relleu generacional.

 » Fomentar la participació en els processos de participació directa en les institucions.

 » Sensibilitzar sobre la realitat de la joventut a l’Administració perquè tinguen en compte la perspectiva 
jove i vetllen pel seu compliment.

 » Defensar i informar a la joventut sobre els seus drets.

 » Incidir i donar suport a l’IVAJ per a la formació en participació, associacionisme i consells de la joventut 
a regidories i alcaldies.

Accions realitzades:

 » Acció 1: Facilitacions sobre: plans de treball, per a formar Consells Locals de Joventut, planificació de 
projectes, etc...

 » Acció 2: Formacions sobre temàtiques com: parlar en públic, oci educatiu online, salut mental, partici-
pació juvenil, drogodependències, sexualitat, protecció de dades, gestió econòmica, associacionisme, 
etc...

 » Acció 3: Opina Joves a Vinaròs, Borriana, Xàtiva, Carcaixent i Ondara

 » Acció 4: Facilitacions Internes a reunions de la Comissió Permanent, equip tècnic, grups de treball, 
assemblees, plenàries i altres espais.

 » Acció 5: Formacions per a grups de Joves en Marxa 

 » Acció 6: Itinerari Formatiu de Consells Locals de Joventut 2021 i 2022

 » Acció 7: Itinerari Formatiu per a Joves en Marxa sobre Discursos d’Odi i participació juvenil 2021 i 2022

 » Acció 8: Itinerari Formatiu del projecte Enfortint-nos

 » Acció 9: Formació sobre les Corts Valencianes i facilitació del Parlament Valencià Jove 2021
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 » Acció 10: Pla Anual de Formació 2021 i 2022

 » Acció 11: Formacions i facilitacions sobre participació juvenil per al projecte Opina Jove 2022

3.5.2 Accions planificades no realitzades

 » Formació en participació juvenil del Pla Anual de Formació del 2022

3.5.3 Reptes de futur

 » Donar resposta a les necessitats formatives de les Entitats Memebre del CVJ i també de les necessi-
tats internes d’aquest.

 » Generar espais per a dotar a la joventut de recursos que els permeten promoure el seu propi canvi i en 
el seu context pròxim a través d’accions formatives.

 » Continuar apropant la BdF a espais de reflexió i debat amb l’ET i la CP.

3.6. BLOC DE PARTICIPACIÓ

El Consell Valencià de la Joventut té l’oportunitat de reivindicar l’associacionisme, de fer valdre la trajectòria de les 
entitats juvenils i els consells locals de joventut a l’hora de generar espais de participació. L’associacionisme és una 
resposta a una necessitat col·lectiva, des de l’estabilitat, fent que siga una reacció amb una missió a llarg termini 
i, històricament, s’ha demostrat com a fonamental en la transformació de la societat. Per això, el Consell Valencià 
de la Joventut ha de ser un agent actiu en la promoció de l’associacionisme com a format de participació conso-
lidat. L’aparició de noves formes de participació és una oportunitat, on grups de persones amb una inquietud en 
les decisions del punt comú, poden enriquir els consells locals i les entitats. Considerem fonamental promoure la 
participació juvenil arreu del nostre territori. Cal apropar el Consell Valencià

de la Joventut a tot el jovent i promoure la creació de moviments col·lectius per a què existisca una joventut activa 
i compromesa. 

Per això aquest bloc basa els seus esforços en visibilitzar l’important paper que té l’associacionisme juvenil a la so-
cietat, sobretot destacant que un teixit associatiu organitzat i actiu és símptoma de salut democràtica. Alhora també 
fem propostes per tal de millorar el nostre sistema democràtic.

3.6.1 Objectius assolits 

 » Fomentar espais de participació formals i informals entre les EE.MM.

 » Analitzar les necessitats per a millorar la participació de les Entitats Membre (EE. MM.)

 »  Apostar per la territorialitat i la vertebració.

 » Difondre els valor i avantatges de l’associacionisme.

 » Educar en la participació, amb una perspectiva de relleu generacional.

 » Coinvestigar l’estat de la participació juvenil i buscar fórmules per a millorar-la.

 » Fomentar la participació en els processos de participació directa en les institucions.
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 » Garantir la incorporació de la visió jove en les polítiques i vetllar pel seu compliment.

 » Sensibilitzar sobre la realitat de la joventut a l’Administració perquè tinguen en compte la perspectiva 
jove i vetllen pel seu compliment.

 » Posar en valor davant de l’Administració Pública la realitat i importància de l’educació no formal.

 » Fer pedagogia amb les tècniques de joventut sobre associacionisme juvenil i consells de la joventut 
(espais d’encontre i coneixença).

 » Incidir i donar suport a l’IVAJ per a la formació en participació, associacionisme i consells de la joventut 
a regidories i alcaldies.

 » Fer una estratègia comunicativa atractiva per fer arribar a la joventut els posicionaments del Consell 
Valencià de la Joventut.

Accions realitzades:

 » Acció 1: Plà d’entitats.

 » Acció 2: Contacte amb RECONOCE per a registrar a les tècniques com a avaluadores.

 » Acció 3: Trobada BdF i procés de noves incorporacions

 » Acció 4: Opina Jove

 » Acció 5: Youth Ambassadors

 » Acció 6: Col·laboració en l’Estudi de l’impacte de l’associacionisme juvenil

 » Acció 7: Organització del debat jove sobre el futur d’Europa: Com un estil de vida saludable pot millorar 
el nostre medi.

 » Acció 8:  Participació i coordinació dels pressupostos participatius mitjançants sessions formatives a 
IES.

 » Acció 9: Pla Anual de Formació: participació juvenil.

 » Acció 10: Dia del voluntariat: campanya en xarxes socials “Sempre hem estat ací”.

 » Acció 11: Premis voluntariat 2021

 » Acció 12: Parlament Valencià Jove 2021.

 » Acció 13: Visites informatives d’alumnat de TASOC, Informació Juvenil i Mediació Comunitària

 » Acció 14: Seguiment i avaluació intermitja de l’Estratègia Valenciana de Joventut.

 » Acció 15: Projecte de Joves per la Construcció de Ciutadania, a partir del conveni amb la Conselleria 
de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

 » Acció 16: Participació en els grups de treball Llei de Participació Ciutadana i Foment de l’Associacionis-
me.

 » Acció 17: Assistència i participació en la Mesa Col·loqui sobre la Participació en l’Educació.

 » Acció 18: Reunió del Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

 » Acció 19: Seguiment del projecte Play Against Hate, del qual som partners.

 » Acció 20: Participació en els Grups de Treball de València i Castelló de l’OGP. 

 » Acció 21: Participació en la constitució dels Premis Participa - Acció. 
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 » Acció 22: Participació com a partners en el projecte europeu “YinfoPEERS”.

 » Acció 23: Prenem les Corts.

 » Acció 24: Signatura del Conveni de Participació 2023

 » Acció 25: Estudi participació juvenil.

3.6.2 Accions planificades no realitzades

 » Finalitzar el Pla d’entitats.

3.6.3 Reptes de futur

 » Reunions amb entitats adherides del CVJ per analitzar barreres en la seua participació o adhesió.

 » Realitzar un Pla d’entitats útil i de qualitat. 

 » Reedició de JOCC.

 » Donar resposta als aspectes analitzats al pla d’entitats.
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3.7. EDUCACIÓ INTEGRAL

El bloc d’Educació Integral està compost, per una banda, per la part d’Educació Formal i Cultura i, per l’altra banda, 
per la d’’Educació No Formal, les quals durant aquestos dos anys han funcionat de manera diferenciada per neces-
sitats organitzatives. En conseqüència, a continuació s’explica el desenvolupament del bloc respecte als objectius 
assolits i activitats realitzades des d’eixa separació en dues parts. 

3.7.1 EDUCACIÓ FORMAL I CULTURA 

Primer, respecte a Educació Formal i Cultura entenem tot allò relacionat amb el sistema educatiu reglat (Educació 
Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, Estudis Universitaris i Ensenyaments Artístics), on estan 
una gran part de la joventut valenciana en condició d’estudiant. En eixe sentit, aquesta part del bloc s’ha encarregat 
de fer seguiment a les principals qüestions que afectaven els estudiants mitjançant la participació en el Consell 
Escolar de la Comunitat Valenciana, màxim òrgan de participació social respecte a la programació general de l’en-
senyament en el nostre territori i que també actua com a òrgan consultiu; també mantenint contacte amb les asso-
ciacions i entitats estudiantils. En referència a l’àmbit de la Cultura, aquesta part del bloc ha realitzat, principalment, 
campanyes i activitats en dies assenyalats (Dia Internacional del Llibre, dels museus, de l’art...) on s’ha reivindicat el 
paper de la joventut tant associada com no associada.

3.7.1.1 Objectius assolits 

 » Fomentar espais de participació formals i informals entre les EE.MM.

 » Difondre els valor i avantatges de l’associacionisme.

 » Educar en la participació, amb una perspectiva de relleu generacional.

 » Fer una estratègia comunicativa atractiva per fer arribar a la joventut els posicionaments del Consell 
Valencià de la Joventut.

 » Reivindicar i apropar la informació i els recursos públics a l’abast de la joventut.

Accions realitzades:

 » Acció 1: Dia Internacional del Llibre: campanya per a donar visibilitat a les joves escriptores valencianes.

 » Acció 2: Dia Internacional dels Museus: Campanya per a apropar la cultura, en general, i els museus 
valencians, en particular, a la joventut valenciana.

 » Acció 3: Assistència a la reunió informativa sobre la Llei de Protecció de la Infància del Consejo de la 
Juventud de España (CJE). 

 » Acció 4: Participació en la creació del Consell d’Infància de la Comunitat Valenciana.

 » Acció 5: Reunió amb els consells d’estudiantat sobre l’avantprojecte de la Llei del Sistema Universitari. 

 » Acció 6: Dia de l’Estudiantat: acte “Escoltem l’estudiantat”. 

 » Acció 7: Dia Mundial de l’Art: campanya. 

 » Acció 8: Participacions en el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana (CECV). 

 » Acció 9: Col·laboració en la revista del CECV. 

 » Acció 10: Dia de l’Estudiantat: acte i ronda d’entrevistes amb sindicats estudiantils. 
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3.7.1.2. Accions planificades no realitzades

 » Entrevistes a ASVAES per al Pla d’Entitats, 

 » Entrevista a Tirant lo Blanch al Pla d’Entitats. 

 » Entrevista a Erasmus Student Network (ESN) al Pla d’Entitats. 

 » Signatura del conveni amb Cinema Jove. 

3.7.1.3. Reptes de futur

 » Dissenyar una estratègia que permeta una participació constant de les entitats juvenils que treballen 
en matèria d’educació. 

 » Analitzar les necessitats per a millorar la participació de les EE.MM.

 » Empoderar a les dones de les EE.MM. perquè participen en els espais públics.

 » Generar i vertebrar una xarxa d’entitats forta i a través de la qual fomentar la participació activa i la 
coordinació en el Consell Valencià de la Joventut, i promoure l’associacionisme com a eina participativa.

 » Participar en el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana i aprofitar les oportunitats que dona l’espai. 

 » Plantejar una estratègia per a reactivar un grup promotor que puga derivar en un Grup de Treball. 

 » Enfortir la relació amb Xarxa Aitana (ASVAES i FAAVEM).  

 » Reeditar el Dia de l’Estudiant. 
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3.7.2. EDUCACIÓ NO FORMAL 

L’objectiu d’aquesta part del bloc és la participació en xarxa de les entitats, per a abordar les seues necessitats i 
donar resposta a les mateixes d’una manera conjunta.

A més, treballem per a facilitar la creació d’eines i recursos que siguen útils per al propi desenvolupament integral 
de les entitats.

L’àrea de l’educació no formal és una part molt important de l’educació dels joves, hui dia hi ha una gran quantitat 
d’habilitats, competències i característiques que es poden desenvolupar gràcies a l’educació no formal

És clar que cada persona és un món i que en ser partícips de la seua pròpia educació desenvolupen més les 
característiques afins a cadascú, i no unes ja tan imposades en l’educació formal. Una de les nostres principals 
prioritats és unificar i fomentar la cohesió de les diferents entitats d’educació no formal i el desenvolupament i re-
coneixement de les competències que s’adquireixen en aquestes.

3.7.2.1. Objectius assolits 

 » Fomentar espais de participació formals i informals entre les EE.MM.

 » Difondre els valor i avantatges de l’associacionisme.

 » Educar en la participació, amb una perspectiva de relleu generacional.

 » Garantir la incorporació de la visió jove en les polítiques i vetllar pel seu compliment.

 » Sensibilitzar sobre la realitat de la joventut a l’Administració perquè tinguen en compte la perspectiva 
jove i vetllen pel seu compliment.

 » Posar en valor davant de l’Administració Pública la realitat i importància de l’educació no formal.

 » Fer pedagogia amb les tècniques de joventut sobre associacionisme juvenil i consells de la joventut 
(espais d’encontre i coneixença).

 » Crear canals de comunicació interna amb les entitats perquè la comunicació fluïsca de manera bidi-
reccional.

 » Fer pedagogia amb les entitats del Consell Valencià de la Joventut com un interlocutor vàlid davant les 
institucions.

Accions realitzades:

 » Acció 1: GT educació no formal periòdics.

 » Acció 2: Incidència per a la regulació de les activitats d’oci educatiu.

 » Acció 3: Incidència i comunicació amb l’administració per a treballar el Decret de Joventut.

 » Acció 4: Grup de treball amb les escoles de formació de les entitats d’ENF.

 » Acció 5: Incidència i comunicació amb l’administració per a treballar de la NOBA. 

 » Acció 6: Participació en el Fòrum d’Escoles de l’IVAJ.

 » Acció 7: Organització Trobada Oci Educatiu.

 » Acció 8: Grup de Treball Tècnic d’Educació No Formal
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 » Acció 9: Al·legacions al Projecte de Decret del Reglament Forestal de la Comunitat Valenciana.

 » Acció 10: Seguiment de les ajudes de l’IVAJ a associacions juvenils i prestadores de serveis a la joventut.

 » Acció 11: Incidència i comunicació amb l’administració per a treballar el Protocol Sanitari d’Oci Educatiu.

 » Acció 12: Enfortint-nos: formació (formacions i ponències) 

 » Acció 13: Presentació del projecte Enfortint-nos a la subvenció d’IRPF.

 » Acció 14: Treball i seguiment del Congrés de Joventut. 

 » Acció 15: Campanya del dia del Voluntariat.

3.7.2.2. Accions planificades no realitzades

 » Una formació d’Enfortint-nos sobre participació.

3.7.2.3. Reptes de futur

 » Segona edició Enfortint-nos.

 » Continuació al seguiment de la legislació que afecta a l’educació no formal: NOBA i Decret.

 » Apostar pels  GT ENF.

 » Reedició de la Trobada d’Oci Educatiu.

 » Seguir treballant amb el GT de técnicas de ENF.

 » Seguiment a les subvencions a associacions juvenils.

 » Apostar pels  GT EAJ.
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4. ESPAIS DE REPRESENTACIÓ : en els quals hem participat durant 
aquests més de dos anys.

 » Consell Rector d l´IVAJ

 » Consell Escola de la Comunitat Valenciana (CESC)

 » Consell de Participació Ciutadana

 » Consell de Participació sobre Hàbitat Sostenible

 » Consell Cevex (Centres Valencians a l`Exterior)

 » Consell Social de les Llengües

 » Consell de la Ciutadania de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC)

 » Consell Valencià de les Dones

 » Mesa d’Habitatge Jove

 » Avaluació Pla Avalem Joves

 » Comissió de Seguiment del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista

 » Comissió Mixta de l’Estratègia Valenciana d’Igualtat de Tracte

 » Fòrum d’Escoles d’Animació Juvenil

 » Comissió de bones pràctiques d’intervenció amb joves

 » Grup de Treball Salut Mental

 » Pla Ariadna

 » Comisión de valoración de las subvenciones de programas de formación del IVAJ 

 » Consell d’Infància i Joventut de la Comunitat Valenciana

 » Mesa expertes redacció reglament pressupostos participatius

 » CJE

 » Triangle Jove

5. LA GESTIÓ EN DADES

Moltes vegades, val més mostrar els nombres que fer un llistat sense fi del treball fet. Per això hem volgut resumir 
la gestió en les següents xifres.

La feina feta 
La gestió de les activitats promogudes des del Consell Valencià de la Joventut si la comptabilitzen en dies es co-
rrespon amb més de 209 dies d’activitat. Però només ha sigut açò. Podem resumir el treball desenvolupat en

 » 108 accions formatives (suma de cursos de formació, facilitacions i  formacions a la carta, en format 
presencial i online).  
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 » 1811  persones participant de les activitats i reunions del Consell Valencià de la Joventut. (Assemblees, 
plenàries, grups de treball, espais  formacions, trobades del Triangle Jove, etc). TODAS

 » 24 campanyes de sensibilització.

 » 147 reunions amb l’administració per a incidir en les polítiques de joventut, entre reunions amb l’IVAJ 
(52), altres departaments de la Generalitat Valenciana (62), amb les Corts Valencianes (21) i amb altres 
institucions (12). En total, sumen una estimació de més de 300 hores de reunió. 

 » 29 reunions de grups de treball. Encara que un terç ha sigut del grup d’educació no formal. 

 » 94 reunions de Comissió Permanent: Una reunió setmanal.

 » Més de 250 telefonades amb CLJ

 » Més de 20 visites a CLJ 

 » 90 inscripcions a l’itinerari formatiu de CLJ 

 » 4 procesos de posibles nous CLJ (Sant Vicent, Alcoi, Riba Roja i Algemesi)

 » Més de 186.658,15 Km recorreguts. 
  

El creixement

 » + 6 persones més treballant

 » 30 % vegades el pressupost del Consell i més de dues vegades el conveni amb l’IVAJ. 

 » X22 les persones que componen la Borsa de Formació. 

Projectes: JOVES EN MARXA, JOCC I ENFORTINTNOS 

 » 12 grups de joves consolidats

 » Reunions amb 22 municipis

 » Més de 86.366 Km recorregut

Els serveis prestats 

 » 121 sol·licituds  de  cessió  de  l’espai  per  a  reunions  (36 a l’any 2021 i 85 a l’any 2022).  L’edifici del 
consell ha sigut prestat al voltant de 85 dies dies.  

 » 21 préstecs de material (9 a l’any 2021 i 14 a l’any 2022)

 » 816 persones pernoctant a l’edifici del Consell Valencià de la Joventut que són.

 » 137 nits de cessió de l’espai en dos anys.

 » 2021 - 124 persones pernoctant al llarg de 40 nits.

 » 2022 - 652 persones pernoctant al llarg de 97 nits.
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6. LA GESTIÓ ECONÒMICA

Pel que fa a la gestió econòmica del Consell Valencià de la Joventut cal destacar que la majoria del seu finança-
ment prové del conveni de col·laboració amb l’Institut Valencià de la Joventut, per la qual cosa l’estructuració i la 
gestió del mateix ocupa la major part de l’àrea de tresoreria. En aquest sentit, des de l’any 2016 el pressupost del 
Consell ha incrementat de 160.000€ a 468.000€, passant en aquesta comissió permanent de 341.000€ quan va 
entrar en 2020 a 468.000€ en l’any 2022. És a dir, quasi tres vegades el que van rebre a 2016 i un 37% més que 
quan va entrar aquest equip. S’ha superat els nivells de finançament de la història del consell. Però aquest nivell de 
finançament no solament ha augmentat en cas del Consell Valencià de la Joventut sinó que també s’ha traslladat 
a les entitats juvenils i als consells de la joventut que també han ampliat nivells econòmics arribant a 658.221,70€ 
per a entitats juvenils i 120.000€ per línia nominativa en convenis.  

Amb l’aprovació de la Llei de Polítiques Integrals de Joventut es produeix també un canvi en la gestió del consell en 
haver aconseguit tindre els diners del conveni de bestreteta no per blocs de justificació que generaven tensions 
de tresoreria havent-hi períodes d’ajornament de pagaments. Açò ha millorat la gestió durant l’últim any i ha estat 
acompanyada de la diversificació de les nostres fonts d’ingressos aconseguint més projectes europeus i per la 
gestió de l’edifici amb el lloguer de la segona planta.

D’una banda, de la gestió econòmica cal destacar el creixement de la despesa de personal que s’ha degut al 
creixement econòmic que ha experimentat el Consell i amb una plantilla que ha passat de 10 persones treballado-
res a 16 persones, degut a l’augment de projectes que gestiona el Consell. D’altra banda, una altra despesa que ha 
experimentat un increment important ha sigut la d’estudis de joventut, per a poder reflectir la realitat de la joventut 
valenciana.  

La resta de partides que han experimentat canvis són degudes als plantejaments polítics que venen del pla de 
treball com l’increment en la partida de Campanyes de sensibilització, per fer una major incidència de la realitat de 
la joventut valenciana; i la partida de campanyes de participació, a causa de la posada en marxa de nous projectes 
duts a terme pel Consell, com JEM, JOCC o enfortint-nos. 

DESPESES 2021 2022 DIF.
CAPITOL I - PERSONAL

CAPITOL II - FUNCIONAMENT I SERVEIS

262.407,39 € 336.257,17 € 28,14%

58.821,04 € 73.719,40 € 25,33%

1.1.- Sous i Seguretat Social

2.1.- Subministraments

2.2.- Despeses Administratives

2.3.- Comunicacions i enviaments

2.4.- Serveis Professionals

2.5.- Primes d'assegurances

2.6.- Reparacions i manteniment

262.407,39 € 336.257,17 € 28,14%

9.640,48 € 13.462,75 € 39,65%

3.565,10 € 6.037,76 € 69,36%

145,50 € 331,92 € 128,12%

6.360,86 € 7.694,40 € 20,96%

2.530,86 € 3.878,78 € 53,26%

15.435,66 € 18.320,65 € 18,69%

1.1.1.- Gerència (35h)

1.1.2.- Programes (35h)

1.1.3.- Territorial (35h)

1.1.4.- Administració (35h)

1.1.5.- Comunicació (35h)

1.1.6.- Comunicació (20h)

1.1.7.- Participació (35h)

1.1.8.- Pràctiques FP dual

1.1.9.- Tècnics Educació Sensibilització

1.1.10.- Tècnica Comptabilitat (25h)

1.1.11.- Tècnica Incidencia Politica (35H)

1.1.12.-  Participació Externa (35h)

1.1.13.-  Tècnicas Proyec. Participació (20h)

1.1.14.-  Tècnica MQA (20h)

2.1.1.- Llum

2.1.2.- Aigua

2.1.3.- Manteniment ascensor

2.1.4.- Telèfon i internet

2.2.1.- Material d'oficina

2.2.2.- Material informàtic

2.2.3.- Renting Fotocopiadora

2.2.4.- Copies i materials d'impresions

2.3.1.- Comunicacions i enviaments

2.4.1.- Gestoria

2.4.2.- Notaria

2.4.3.- Protecció de dades

2.4.4.- Auditoria externa

2.5.1.- Asseguraça conveni col·lectiu

2.5.2.- Prevenció de riscos laborals

2.5.3.- Assegurança responsabilitat civil i activitats

2.5.4.- Assegurança edifici

2.6.1.- Neteja

35.833,53 € 37.090,01 € 3,51%
17.139,00 € 35.177,68 € 105,25%
29.129,07 € 21.161,25 € -27,35%
27.341,99 € 21.765,16 € -20,40%
26.859,28 € 27.359,82 € 1,86%

1.579,58 € 12.739,25 € 706,50%
23.192,07 € 24.636,91 € 6,23%

6.064,68 € 4.500,00 € -25,80%
31.922,33 € 53.065,16 € 66,23%
17.575,58 € 20.821,00 € 18,47%
25.400,07 € 32.115,39 € 26,44%
11.093,13 € 24.540,37 € 121,22%

4.629,75 € 21.285,17 € 359,75%
4.647,33 € 0,00 € -100,00%

3.468,05 € 7.572,53 € 118,35%
1.530,88 € 1.834,90 € 19,86%
2.043,60 € 1.543,39 € -24,48%
2.597,95 € 2.511,93 € -3,31%

1.228,64 € 3.040,73 € 147,49%
628,53 € 976,44 € 55,35%

1.000,92 € 1.115,23 € 11,42%
707,01 € 905,36 € 28,05%

145,50 € 331,92 € 128,12%

4.448,68 € 4.993,67 € 12,25%
237,57 € 192,40 € -19,01%
471,90 € 471,90 € 0,00%

1.202,71 € 2.036,43 € 69,32%

99,21 € 80,16 € -19,20%
1.141,32 € 1.336,82 € 17,13%

367,14 € 1.235,34 € 236,48%
923,19 € 1.226,46 € 32,85%

8.015,25 € 9.046,13 € 12,86%
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2.6.2.- Reparacions i manteniment

2.6.3.- Manteniment equips informàtics

2.6.4.- Sistemes de seguretat

2.7.1.- Impostos i Tributs

2.8.1.- Assemblees

2.8.2.- Comissió Permanent

2.8.3.- Reunions plenàries

2.9.1.- Despeses extraordinàries

2.9.2.- Projectes 1% cooperació

3.1.1.- Interessos pòlissa i prèstecs

3.1.2.- Transferències i comissions diverses

4.1.1.- Relacions amb l'administració i institucions

4.1.2.- Relacions Externes (CJE i altres)

4.1.3.- Campanyes sensibilització

4.1.4.- Imatge corporativa

4.1.5.- Presència web i xarxes socials

4.1.6.- Pla de comunicació

4.1.7.- Edició Materials

4.1.8.- Estudis sobre l'estat de la joventut

4.2.1.- Campanya de participació

4.2.2.- Grups operatius

4.2.3.- Projectes europeus

4.2.4.- Projecte OPES

4.2.5.- Constitució nous Consells de Joventut

4.2.6.- Fundació Triangle Jove

4.2.7.- Festa de l'associacionisme

4.3.1.- Relació amb entitats membre

4.3.2.- Relació amb xarxa de Consells Locals

4.3.3.- Facilitacions i formacions CVJ

4.3.4.- Borsa de Formació

4.3.5.- Trobades d'incidència i formació

4.3.6.- Itinerari Formatiu CLJ

4.3.7.- Pla d'Entitats

4.141,41 € 5.284,85 € 27,61%
1.974,18 € 2.864,66 € 45,11%
1.304,82 € 1.125,01 € -13,78%

4.923,99 € 4.919,11 € -0,10%

5.484,38 € 6.193,11 € 12,92%
2.718,34 € 3.498,54 € 28,70%
2.640,14 € 2.811,24 € 6,48%

458,85 € 593,83 € 29,42%
4.916,88 € 5.977,31 € 21,57%

0,00 € 0,00 € -%
348,32 € 301,65 € -13,40%

835,29 € 480,14 € -42,52%
1.017,36 € 805,91 € -20,78%

24.439,61 € 27.764,39 € 13,60%
3.518,18 € 3.325,32 € -5,48%
3.211,87 € 2.546,55 € -20,71%
1.044,45 € 3.665,39 € 250,94%
7.238,04 € 6.094,48 € -15,80%

21.975,42 € 23.033,72 € 4,82%

16.692,03 € 28.381,55 € 70,03%
292,33 € 239,99 € -17,90%

24.464,32 € 27.626,82 € 12,93%
210,88 € 0,00 € -100,00%

46,52 € 70,87 € 52,34%
5.625,00 € 0,00 € -100,00%

0,00 € 0,00 € -%

241,42 € 289,53 € 19,93%
988,81 € 531,51 € -46,25%

21.593,95 € 19.257,87 € -10,82%
2.930,81 € 3.945,58 € 34,62%
1.448,01 € 3.144,21 € 117,14%
5.527,40 € 689,77 € -87,52%

80,35 € 76,79 € -4,43%

2.7.- Impostos i tributs

2.8.- Reunions Estatutaries

2.9.- Altres Despesses

3.1.- Despeses financeres

4.1.- OBJ 1: DEFENDRE ELS INTERESSOS I DRETS JOVENTUT

4.2.- OBJ 2: PROMOURE ASSOC. I VERTEBRAR PARTICIPACIÓ

4.3.- OBJ 3: ENFORTIR ALS CONSELLS I ENTITATS MEMBRE

4.923,99 € 4.919,11 € -0,10%

10.842,86 € 12.502,89 € 15,31%

5.375,73 € 6.571,14 € 22,24%

348,32 € 301,65 € -13,40%

63.280,22 € 67.715,90 € 7,01%

47.331,08 € 56.319,23 € 18,99%

35.830,13 € 32.856,90 € -8,30%

CAPITOL III - DESPESES FINANCERES

CAPITOL IV - PROGRAMES I ACTIVITATS

348,32 € 301,65 € -13,40%

146.441,43 € 156.892,03 € 7,14%

DESPESES 2021 2022 DIF.
CAPITOL I - PERSONAL

CAPITOL II - FUNCIONAMENT I SERVEIS

262.407,39 € 336.257,17 € 28,14%

58.821,04 € 73.719,40 € 25,33%

1.1.- Sous i Seguretat Social

2.1.- Subministraments

2.2.- Despeses Administratives

2.3.- Comunicacions i enviaments

2.4.- Serveis Professionals

2.5.- Primes d'assegurances

2.6.- Reparacions i manteniment

262.407,39 € 336.257,17 € 28,14%

9.640,48 € 13.462,75 € 39,65%

3.565,10 € 6.037,76 € 69,36%

145,50 € 331,92 € 128,12%

6.360,86 € 7.694,40 € 20,96%

2.530,86 € 3.878,78 € 53,26%

15.435,66 € 18.320,65 € 18,69%

1.1.1.- Gerència (35h)

1.1.2.- Programes (35h)

1.1.3.- Territorial (35h)

1.1.4.- Administració (35h)

1.1.5.- Comunicació (35h)

1.1.6.- Comunicació (20h)

1.1.7.- Participació (35h)

1.1.8.- Pràctiques FP dual

1.1.9.- Tècnics Educació Sensibilització

1.1.10.- Tècnica Comptabilitat (25h)

1.1.11.- Tècnica Incidencia Politica (35H)

1.1.12.-  Participació Externa (35h)

1.1.13.-  Tècnicas Proyec. Participació (20h)

1.1.14.-  Tècnica MQA (20h)

2.1.1.- Llum

2.1.2.- Aigua

2.1.3.- Manteniment ascensor

2.1.4.- Telèfon i internet

2.2.1.- Material d'oficina

2.2.2.- Material informàtic

2.2.3.- Renting Fotocopiadora

2.2.4.- Copies i materials d'impresions

2.3.1.- Comunicacions i enviaments

2.4.1.- Gestoria

2.4.2.- Notaria

2.4.3.- Protecció de dades

2.4.4.- Auditoria externa

2.5.1.- Asseguraça conveni col·lectiu

2.5.2.- Prevenció de riscos laborals

2.5.3.- Assegurança responsabilitat civil i activitats

2.5.4.- Assegurança edifici

2.6.1.- Neteja

35.833,53 € 37.090,01 € 3,51%
17.139,00 € 35.177,68 € 105,25%
29.129,07 € 21.161,25 € -27,35%
27.341,99 € 21.765,16 € -20,40%
26.859,28 € 27.359,82 € 1,86%

1.579,58 € 12.739,25 € 706,50%
23.192,07 € 24.636,91 € 6,23%

6.064,68 € 4.500,00 € -25,80%
31.922,33 € 53.065,16 € 66,23%
17.575,58 € 20.821,00 € 18,47%
25.400,07 € 32.115,39 € 26,44%
11.093,13 € 24.540,37 € 121,22%

4.629,75 € 21.285,17 € 359,75%
4.647,33 € 0,00 € -100,00%

3.468,05 € 7.572,53 € 118,35%
1.530,88 € 1.834,90 € 19,86%
2.043,60 € 1.543,39 € -24,48%
2.597,95 € 2.511,93 € -3,31%

1.228,64 € 3.040,73 € 147,49%
628,53 € 976,44 € 55,35%

1.000,92 € 1.115,23 € 11,42%
707,01 € 905,36 € 28,05%

145,50 € 331,92 € 128,12%

4.448,68 € 4.993,67 € 12,25%
237,57 € 192,40 € -19,01%
471,90 € 471,90 € 0,00%

1.202,71 € 2.036,43 € 69,32%

99,21 € 80,16 € -19,20%
1.141,32 € 1.336,82 € 17,13%

367,14 € 1.235,34 € 236,48%
923,19 € 1.226,46 € 32,85%

8.015,25 € 9.046,13 € 12,86%
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2.6.2.- Reparacions i manteniment

2.6.3.- Manteniment equips informàtics

2.6.4.- Sistemes de seguretat

2.7.1.- Impostos i Tributs

2.8.1.- Assemblees

2.8.2.- Comissió Permanent

2.8.3.- Reunions plenàries

2.9.1.- Despeses extraordinàries

2.9.2.- Projectes 1% cooperació

3.1.1.- Interessos pòlissa i prèstecs

3.1.2.- Transferències i comissions diverses

4.1.1.- Relacions amb l'administració i institucions

4.1.2.- Relacions Externes (CJE i altres)

4.1.3.- Campanyes sensibilització

4.1.4.- Imatge corporativa

4.1.5.- Presència web i xarxes socials

4.1.6.- Pla de comunicació

4.1.7.- Edició Materials

4.1.8.- Estudis sobre l'estat de la joventut

4.2.1.- Campanya de participació

4.2.2.- Grups operatius

4.2.3.- Projectes europeus

4.2.4.- Projecte OPES

4.2.5.- Constitució nous Consells de Joventut

4.2.6.- Fundació Triangle Jove

4.2.7.- Festa de l'associacionisme

4.3.1.- Relació amb entitats membre

4.3.2.- Relació amb xarxa de Consells Locals

4.3.3.- Facilitacions i formacions CVJ

4.3.4.- Borsa de Formació

4.3.5.- Trobades d'incidència i formació

4.3.6.- Itinerari Formatiu CLJ

4.3.7.- Pla d'Entitats

4.141,41 € 5.284,85 € 27,61%
1.974,18 € 2.864,66 € 45,11%
1.304,82 € 1.125,01 € -13,78%

4.923,99 € 4.919,11 € -0,10%

5.484,38 € 6.193,11 € 12,92%
2.718,34 € 3.498,54 € 28,70%
2.640,14 € 2.811,24 € 6,48%

458,85 € 593,83 € 29,42%
4.916,88 € 5.977,31 € 21,57%

0,00 € 0,00 € -%
348,32 € 301,65 € -13,40%

835,29 € 480,14 € -42,52%
1.017,36 € 805,91 € -20,78%

24.439,61 € 27.764,39 € 13,60%
3.518,18 € 3.325,32 € -5,48%
3.211,87 € 2.546,55 € -20,71%
1.044,45 € 3.665,39 € 250,94%
7.238,04 € 6.094,48 € -15,80%

21.975,42 € 23.033,72 € 4,82%

16.692,03 € 28.381,55 € 70,03%
292,33 € 239,99 € -17,90%

24.464,32 € 27.626,82 € 12,93%
210,88 € 0,00 € -100,00%

46,52 € 70,87 € 52,34%
5.625,00 € 0,00 € -100,00%

0,00 € 0,00 € -%

241,42 € 289,53 € 19,93%
988,81 € 531,51 € -46,25%

21.593,95 € 19.257,87 € -10,82%
2.930,81 € 3.945,58 € 34,62%
1.448,01 € 3.144,21 € 117,14%
5.527,40 € 689,77 € -87,52%

80,35 € 76,79 € -4,43%

2.7.- Impostos i tributs

2.8.- Reunions Estatutaries

2.9.- Altres Despesses

3.1.- Despeses financeres

4.1.- OBJ 1: DEFENDRE ELS INTERESSOS I DRETS JOVENTUT

4.2.- OBJ 2: PROMOURE ASSOC. I VERTEBRAR PARTICIPACIÓ

4.3.- OBJ 3: ENFORTIR ALS CONSELLS I ENTITATS MEMBRE

4.923,99 € 4.919,11 € -0,10%

10.842,86 € 12.502,89 € 15,31%

5.375,73 € 6.571,14 € 22,24%

348,32 € 301,65 € -13,40%

63.280,22 € 67.715,90 € 7,01%

47.331,08 € 56.319,23 € 18,99%

35.830,13 € 32.856,90 € -8,30%

CAPITOL III - DESPESES FINANCERES

CAPITOL IV - PROGRAMES I ACTIVITATS

348,32 € 301,65 € -13,40%

146.441,43 € 156.892,03 € 7,14%

4.3.8.- Treball intern

5.1.1. Amortitzacions 2022

5.1.2. Amortitzacions anys anteriors

3.019,38 € 4.921,64 € 63,00%

1.237,81 € 839,59 € -32,17%
27.349,33 € 30.198,85 € 10,42%

1.1.- Linia nominava programes i acvitats 351.000,00€ 428.000,00€ 21,94%
1.2.- Linia nominava inversions 28.587,14€ 31.038,44€ 8,57%

2.1.- KA154 Joves CLJ 8.228,00€ 18.400,00€ 123,63%
2.2.- KA153 Educació no formal 0,00€ 13.477,60€ -%
2.3.- KA2 20/22 YinfoPeers 2.943,60€ 4.801,60€ 63,12%
2.4.- KA3 - Voteu 2019 2.712,00€ 0,00€ -100,00%

3.1.- Subvenció IRPF joventut 29.880,06€ 37.000,58€ 23,83%
3.2.- Subvenció IPF enforr-nos 0,00€ 23.267,88€ -%
3.3.- Conveni mediambient 15.000,00€ 0,00€ -100,00%
3.4.- Conveni Parcipació 40.000,00€ 20.000,00€ -50,00%

4.1.- Quotes Entats Membre 4.250,00 € 5.220,00 € 22,82%

5.1.- Lloguer COEESCV 11.061,84 € 11.780,88 € 6,50%
5.2.- Lloguer sales i equipaments 0,00 € 215,00 € -%

6.1.- Pla de formació 6.772,55 € 3.450,00 € -49,06%
6.2.- Facilitacions 0,00 € 0,00 € -%

CAPITOL V - INVERSIONS

TOTAL DESPESES

28.587,14 € 31.038,44 € 8,57%

496.605,32€ 598.208,69€ 20,46%

INGRESSOS

TOTAL INGRESSOS 500.435,19€ 596.651,98€ 19,23%

5.1. Amortitzacions 28.587,14 € 31.038,44 € 8,57%

1. CONVENI IVAJ 379.587,14€ 459.038,44€ 20,93%

2. PROJECTES EUROPEUS 13.883,60€ 36.679,20€ 164,19%

3. ALTRES SUBVENCIONS 84.880,06€ 80.268,46€ -5,43%

4. QUOTES 4.250,00€ 5.220,00€ 22,82%

5. LLOGUER 11.061,84€ 11.995,88€ 8,44%

6. ACTIVITATS FORMATIVES 6.772,55€ 3.450,00€ -49,06%

7. ALTRES APORTACIONS 0,00€ 0,00€ -%
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4.3.8.- Treball intern

5.1.1. Amortitzacions 2022

5.1.2. Amortitzacions anys anteriors

3.019,38 € 4.921,64 € 63,00%

1.237,81 € 839,59 € -32,17%
27.349,33 € 30.198,85 € 10,42%

1.1.- Linia nominava programes i acvitats 351.000,00€ 428.000,00€ 21,94%
1.2.- Linia nominava inversions 28.587,14€ 31.038,44€ 8,57%

2.1.- KA154 Joves CLJ 8.228,00€ 18.400,00€ 123,63%
2.2.- KA153 Educació no formal 0,00€ 13.477,60€ -%
2.3.- KA2 20/22 YinfoPeers 2.943,60€ 4.801,60€ 63,12%
2.4.- KA3 - Voteu 2019 2.712,00€ 0,00€ -100,00%

3.1.- Subvenció IRPF joventut 29.880,06€ 37.000,58€ 23,83%
3.2.- Subvenció IPF enforr-nos 0,00€ 23.267,88€ -%
3.3.- Conveni mediambient 15.000,00€ 0,00€ -100,00%
3.4.- Conveni Parcipació 40.000,00€ 20.000,00€ -50,00%

4.1.- Quotes Entats Membre 4.250,00 € 5.220,00 € 22,82%

5.1.- Lloguer COEESCV 11.061,84 € 11.780,88 € 6,50%
5.2.- Lloguer sales i equipaments 0,00 € 215,00 € -%

6.1.- Pla de formació 6.772,55 € 3.450,00 € -49,06%
6.2.- Facilitacions 0,00 € 0,00 € -%

CAPITOL V - INVERSIONS

TOTAL DESPESES

28.587,14 € 31.038,44 € 8,57%

496.605,32€ 598.208,69€ 20,46%

INGRESSOS

TOTAL INGRESSOS 500.435,19€ 596.651,98€ 19,23%

5.1. Amortitzacions 28.587,14 € 31.038,44 € 8,57%

1. CONVENI IVAJ 379.587,14€ 459.038,44€ 20,93%

2. PROJECTES EUROPEUS 13.883,60€ 36.679,20€ 164,19%

3. ALTRES SUBVENCIONS 84.880,06€ 80.268,46€ -5,43%

4. QUOTES 4.250,00€ 5.220,00€ 22,82%

5. LLOGUER 11.061,84€ 11.995,88€ 8,44%

6. ACTIVITATS FORMATIVES 6.772,55€ 3.450,00€ -49,06%

7. ALTRES APORTACIONS 0,00€ 0,00€ -%
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